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AOS TRABALHADORES  

           Caros/as companheiros/as, é compromisso nosso dar-vos a conhecer as tarefas desenvolvidas e posição sobre as 

matérias em agenda. Assim: 

ENTREGUE A PROPOSTA DO AE PARA 2011 

Na prática, é a mesma do ano passado em matéria monetária, apenas tem alterações no sentido de corrigir e 

adaptar algumas práticas e normas que os responsáveis pelas várias áreas, tentam alterar constantemente. 

Não faz parte da nossa proposta a reivindicação da formação do CAM – Certificado de Aptidão para Motoristas, 

pelo facto de termos pedido esclarecimentos aos responsáveis desta área sobre o assunto, e de nos ter sido dada a 

garantia de que, esta formação era dada no enquadramento do que a lei prevê para formação contínua dos trabalhadores – 

ou seja, em horário normal e custos à responsabilidade da Empresa. Este compromisso está assumido connosco desde 06 

de Outubro do corrente ano. 

De todo o modo, sugerimos, se não tiveram acesso ao projecto que foi distribuído, podem consultar nas vitrinas a 

proposta que foi entregue ao C.A.. 

Por outro lado, face à situação social que se vive no país, estamos atentos às implicações que o Orçamento Geral 

do Estado pode vir a ter na vida dos trabalhadores, como seja o caso de uma possível mexida no subsídio de refeição; 

questão que obviamente terá que ter atenção por parte do C.A., no sentido de corrigir o preço dos refeitórios e bares, assim 

como criar condições para que o maior número de trabalhadores possa ter acesso a esses serviços. 

Também já chamámos à atenção dos responsáveis pela aplicação do RCP – Regulamento de Carreiras 

Profissionais, pelo facto de  já estar atrasado desde 01 de Julho, e não se  dever deixar passar o fim do ano, pois pode 

causar muito prejuízo aos trabalhadores que tenham direito à promoção na data acima referida. 

GGGGREVEREVEREVEREVE    GERAL DIA 24 DE NOVEMBROGERAL DIA 24 DE NOVEMBROGERAL DIA 24 DE NOVEMBROGERAL DIA 24 DE NOVEMBRO    

         Informamos todos os trabalhadores, e os associados em particular, que nunca tivemos dúvidas em participar nesta 

greve, aliás, pensamos mesmo que é uma obrigação de cada cidadão que esteja sujeito às leis e regras do país.  

Não vamos estar a enfatizar motivos / razões para todos fazermos greve. Já vimos muitas contas, anúncios da 

retirada de vários direitos e cortes em outros. Mesmo que assim não fosse, só pela postura que os políticos têm na 

discussão destas matérias, onde os trabalhadores e o povo são sempre penalizados em favor do capital, seria uma 

questão de cidadania fazer greve no dia 24. 

Convém lembrar que o Orçamento Geral do Estado ainda só foi aprovado na generalidade, estando prevista a 

aprovação na especialidade para dia 25 ou 26 de Novembro, daí, e ao contrário daquilo que se possa pensar, a mobilização 

e protesto dos trabalhadores ainda pode fazer alterar muita coisa!.... 

ENTREGA  DO PRÉENTREGA  DO PRÉENTREGA  DO PRÉENTREGA  DO PRÉ----AVISO DE GREVEAVISO DE GREVEAVISO DE GREVEAVISO DE GREVE    

Vai ser entregue no próximo dia 08, subscrito por todos os sindicatos! Nós vamos estar atentos ao comportamento 

dos responsáveis pela Empresa e Ministérios que a tutelam, face a possíveis vicissitudes que estas entidades nos possam 

criar para impedir a participação na greve do maior número possível de trabalhadores. Agiremos em conformidade, fazendo 

chegar ao vosso conhecimento, o mais tardar no dia 23, quais os comportamentos a ter. 

                SSSSIM À GREVEIM À GREVEIM À GREVEIM À GREVE!!!!............    

AAAA.S.P.T.C.S.P.T.C.S.P.T.C.S.P.T.C    , , , , UM UM UM UM SSSSIIIINDICATONDICATONDICATONDICATO    DE CONFIANÇA DE CONFIANÇA DE CONFIANÇA DE CONFIANÇA !!!!    

Lisboa, 05 de Novembro de 2010                                                                                  
 



    

 
 


